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UCHWAŁA Nr XI/101/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

 z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 

rejon ulic Listopadowej i Królewskiej we wsi Jabłonna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póčn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póčn. zm.), w związku z uchwałą 
nr XXXII/362/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 
29 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jabłonna rejon ulic Li-
stopadowej i Królewskiej we wsi Jabłonna 
i uchwałą nr VI/47/2011 Rady Gminy Jabłonna 
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: odstąpienia 
od sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ja-
błonna rejon ulic Listopadowej i Królewskiej 
w zakresie działki o nr ew. 482/10 połoďonej 
w mieċcie Legionowo stwierdzając, ďe niniejszy 
plan jest zgodny z ustaleniami studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jabłonna, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Jabłonna nr XXV/260/2000 
z dnia 12 grudnia 2000r. Rada Gminy Jabłonna 
uchwala, co nastćpuje. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Jabłonna re-
jon ulic Listopadowej i Królewskiej we wsi Ja-
błonna, zwany dalej „planem”. 

2. Granicć obszaru objćtego planem wyzna-
cza sić odpowiednim symbolem na rysunku 
planu, sporządzonym na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Granicć obszaru objćtego planem stano-
wią: od północy - granica administracyjna z 
miastem Legionowem, od wschodu - wschodnia 
granica działki 502/2, od południa - wzdłuď dział-
ki o nr ewid. 497/6 oraz północnej granicy działki 
398/1, od zachodu - wzdłuď zachodniej granicy 
działek o nr ewid.: 433/12, 433/11, 433/14, 
433/15, 433/16, 433/9, 433/8. 

§ 2.1. Integralną czćċcią uchwały jest załącz-
nik nr 1 – rysunek planu zawierający ustalenia 
planu w skali 1:1000. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, naleďą-
cych do zadaĉ własnych gminy. 

§ 3.1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrćb-
nych, w tym terenów naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

10) stawkć procentową, na podstawie której 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. 

2. W planie nie okreċla sić: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
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2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych. 

§ 4.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-
te w niniejszej uchwale do terenu objćtego pla-
nem. 

2. Na rysunku planu wyznacza sić tereny 
o nastćpujących przeznaczeniach: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oznaczony symbolem: MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone symbolem: MN; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej intensywnej oznaczony symbolem: 
MNi; 

4) tereny zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 
symbolem: U/MN; 

5) teren komunikacji samochodowej oznaczo-
ny symbolem: KS; 

6) teren drogi publicznej klasy głównej – ru-
chu przyspieszonego oznaczony symbolem: 
KDGP; 

7) tereny dróg publicznych klasy lokalnej 
oznaczone symbolem: KDL; 

8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 
oznaczone symbolem: KDD; 

9) tereny dróg wewnćtrznych oznaczone sym-
bolem: KDW; 

10) tereny komunikacji pieszo-jezdnej oznaczo-
ne symbolem: KPJ. 

3. Okreċlone w planie przeznaczenia po-
szczególnych terenów wskazują podstawowy, 
ustalony w planie sposób ich uďytkowania. 

4. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) dopuszczalna zabudowa bezpoċrednio przy 
granicy działki; 

6) zwymiarowane wzajemne odległoċci elemen-
tów zagospodarowania; 

7) przeznaczenie terenów oznaczone numerem i 
symbolem literowym. 

5. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 

1) granica administracyjna gminy; 

2) granica strefy potencjalnego zagroďenia po-
wodzią, tak zwaną: wodą stuletnią; 

3) orientacyjny układ jezdni (krawćďników); 

4) oċ drogi. 

§ 5.1. Ilekroć w planie uďywa sić okreċleĉ ta-
kich jak: 

1) „droga w liniach rozgraniczających” naleďy 
przez to rozumieć: pas terenu zawierający 
drogć z niezbćdnymi obiektami, urządze-
niami i instalacjami słuďącymi ruchowi dro-
gowemu, zieleĉ izolacyjną i ozdobną oraz 
urządzenia i instalacje słuďące przesyłowi 
mediów i obsłudze inďynieryjnej terenów 
budowlanych; 

2) „działka naleďy przez to rozumieć: działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;” 

3) „infrastruktura techniczna naleďy przez to 
rozumieć: urządzenia i sieci: wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 
gazowe i telekomunikacyjne;” 

4) „linia rozgraniczająca” naleďy przez to ro-
zumieć: wyznaczoną na rysunku planu linić 
okreċlającą granice terenów o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania; 

5) „maksymalna wysokoċć zabudowy” naleďy 
przez to rozumieć: najwićkszy nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku i budowli 
mierzony od poziomu gruntu rodzimego do 
najwyďszego punktu przekrycia dachu; 

6) „maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy” naleďy przez to rozumieć: naj-
wićkszą nieprzekraczalną wartoċć stosunku 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych wszystkich bu-
dynków istniejących i lokalizowanych na te-
renie działki do powierzchni całkowitej te-
renu tej działki; 

7) „nieprzekraczalna linia zabudowy” naleďy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku 
planu linić, której nie moďe przekroczyć 
ďadna z czćċci budowanego lub rozbudo-
wanego budynku; 

8) „obowiązująca linia zabudowy naleďy przez 
to rozumieć: wskazaną na rysunku planu li-
nić usytuowania zewnćtrznego lica budyn-
ku (wraz z jego czćċcią podziemną i nad-
ziemną), bez wysunićtych poza ten obrys: 
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schodów, podjazdów, okapów, otwartych 
ganków i zadaszeĉ o szerokoċci do 1m oraz 
balkonów;” 

9) „powierzchnia biologicznie czynna” naleďy 
przez to rozumieć: powierzchnić działki na 
gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana powierzchniowo lub kubaturo-
wo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie 
stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojċć 
pieszych, nieutwardzona, pokryta trwałą ro-
ċlinnoċcią lub uďytkowana rolniczo, a takďe 
wody powierzchniowe; 

10) „powierzchnia zabudowy” naleďy przez to 
rozumieć: sumć powierzchni budynków po-
łoďonych w obrćbie działki liczoną jako rzut 
pionowy zewnćtrznych krawćdzi budynków 
na powierzchnić tej działki; 

11) „przedsićwzićcie mogące znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko naleďy przez to rozu-
mieć: zamierzenia budowlane lub inną in-
gerencjć w ċrodowisko, polegającą na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wyko-
rzystania terenu, w tym równieď wydoby-
wanie kopalin, dla których wymagane jest 
przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsićwzićcia na ċrodowisko w rozumie-
niu przepisów odrćbnych;” 

12) „przeznaczenie podstawowe” naleďy przez 
to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zo-
stało ustalone jako jedyne lub przewaďają-
ce, którego udział stanowi powyďej 60% 
powierzchni uďytkowej wszystkich istnieją-
cych i projektowanych na działce obiektów 
– na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowć lub powierzchni terenów; 

13) „przeznaczenie terenu” naleďy przez to ro-
zumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zago-
spodarowania oraz działalnoċci ustalone 
dla danego terenu; 

14) „przeznaczenie towarzyszące” naleďy przez 
to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie 
moďe jedynie współwystćpować z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu; 

15) „teren” naleďy przez to rozumieć: fragment 
obszaru objćtego planem o okreċlonym 
przeznaczeniu lub okreċlonych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

16) „usługi chronione” naleďy przez to rozu-
mieć działalnoċci usługowe: szpitale, domy 
opieki społecznej, budynki związane ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieďy, dla których przepisy odrćbne z za-

kresu ochrony ċrodowiska okreċlają do-
puszczalne poziomy hałasu; 

17) „usługa nieuciąďliwa naleďy przez to rozu-
mieć: działalnoċć słuďącą zaspokajaniu po-
trzeb ludnoċci, nie zaliczoną do przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, nie powodującą przekraczania 
standardów jakoċci ċrodowiska oraz uciąď-
liwoċci poza terenem, do którego prowa-
dzący działalnoċć posiada tytuł prawny, 
przy czym w ramach usług nieuciąďliwych 
dopuszcza sić inwestycje celu publicznego 
z zakresu łącznoċci.” 

Rozdział 2 
Ustalenie ogólne – dotyczące modernizacji, 

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 6.1. W zakresie lokalizowania oraz przebu-
dowy sieci infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje sić lokalizowanie sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej: 

a) w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych klasy lokalnej i dojazdowej, dróg 
wewnćtrznych oraz ciągów pieszo - jezd-
nych; 

b) wzdłuď granic nieruchomoċci; 

c) w liniach rozgraniczających drogi publicz-
nej klasy głównej ruchu przyspieszonego 
dopuszcza sić ich lokalizowanie wyłącznie 
w charakterze skrzyďowaĉ; 

2) dopuszcza sić inne przebiegi w przypadku 
braku moďliwoċci lokalizowania sieci i  
urządzeĉ infrastruktury, o których mowa w 
lit. a) - c); 

3) wysokoċć zabudowy okreċlona w ustaleniach 
szczegółowych nie dotyczy infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci; 

4) wysokoċć budowli dotyczących infrastruktury 
technicznej, w tym inwestycji celu publiczne-
go z zakresu łącznoċci, równa i wićksza od 
50m n.p.t. podlegają zgłoszeniu do Szefo-
stwa Słuďby Ruchu Lotniczego SZ RP w War-
szawie. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1) nakazuje sić zaopatrzenia w wodć z istnieją-
cej i projektowanej sieci wodociągowej, 
w oparciu o ujćcia wody zlokalizowane poza 
obszarem planu; 

2) do czasu budowy sieci wodociągowej do-
puszcza sić zaopatrzenie w wodć z indywidu-
alnych ujćć wody. 
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3) nakazuje sić zapewnienie zaopatrzenia 

w wodć do celów przeciwpoďarowych zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

3. W zakresie odprowadzania ċcieków: 

1) zakazuje sić odprowadzania ċcieków powsta-
łych na obszarze planu do wód powierzch-
niowych, rowów melioracyjnych oraz wprost 
do gruntu; 

2) ustala sić budowć kanalizacji sanitarnej; 

3) dopuszcza sić budowć pompowni kanało-
wych ċcieków stosownie do potrzeb, równieď 
na terenach własnych inwestorów; 

4) ustala sić odprowadzanie ċcieków systemem 
grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni zlo-
kalizowanej poza obszarem planu, 

5) dopuszcza sić odprowadzanie ċcieków z bu-
dynków do szczelnych, atestowanych zbior-
ników, opróďnianych za poċrednictwem wy-
specjalizowanych słuďb, posiadających sto-
sowne zezwolenia od właċciwych organów 
administracji, wyłącznie w przypadku braku 
sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich ob-
sługi; 

6) nakazuje sić podłączenia budynków do sieci 
kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ich 
obsługi, najpóčniej w ciągu roku od dnia jej 
powstania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych: 

1) ustala sić budowć kanalizacji deszczowej; 

2) nakazuje sić utwardzanie i skanalizowanie 
terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na któ-
rych moďe dojċć do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

3) nakazuje sić neutralizowanie substancji ro-
popochodnych i chemicznych na terenach 
własnych inwestorów; przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

4) nakazuje sić zagospodarowywanie wód opa-
dowych i roztopowych na terenach własnych 
inwestorów, do czasu realizacji kanalizacji 
deszczowej; 

5) dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych, niezanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi i chemicz-
nymi wzdłuď ulic, w ich poboczach lub 
w trawnikach przez system rozsączający; 

6) do czasu budowy kanalizacji deszczowej na 
terenie: KDGP dopuszcza sić powierzchniowe 
odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych; 

7) nakazuje sić podłączenie działek i budynków 
do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej 
do ich obsługi, najpóčniej w ciągu roku od 
dnia jej powstania. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) ustala sić budowć stacji transformatorowych 
oraz rozbudowć i modernizacjć sieci roz-
dzielczej ċredniego i niskiego napićcia sto-
sownie do potrzeb; 

2) nakazuje sić przyłączanie obiektów do sieci 
elektroenergetycznej oraz dopuszcza sić 
przebudowć urządzeĉ elektroenergetycz-
nych, powstałą w wyniku wystąpienia kolizji 
projektu planu (w tym równieď wynikającej ze 
zmiany przeznaczenia terenów) z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi; 

3) nakazuje sić w projektach zagospodarowania 
działek rezerwowanie miejsc i terenu dla lo-
kalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycz-
nej, niezbćdnych dla zaopatrzenia w energić 
elektryczną lokowanych na tych działkach 
budynków i budowli, a takďe oċwietlenia te-
renu wokół obiektów. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala sić budowć sieci gazowej; 

2) zakazuje sić lokalizowania ogrodzeĉ w odle-
głoċci mniejszej niď: 0,5m od gazociągu; 

3) nakazuje sić lokalizowanie szafek gazowych 
w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz 
lub miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci 
gazowej; 

4) dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
zbiorników gazowych dla celów bytowych 
i gospodarczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić cieplną: 

1) nakazuje sić stosowania indywidualnych – 
ekologicznych čródeł zaopatrzenia w ciepło, 
tj.: ogrzewania gazem, olejem opałowym lek-
kim o zawartoċci siarki do 0,3%, zasilanie 
elektrycznoċcią, energią odnawialną lub in-
nym paliwem ekologicznym, dopuszczając 
stosowanie ogrzewania kominkowego jedy-
nie jako dodatkowego čródła ogrzewania 
obiektów. 

8. W zakresie obsługi telekomunikacji: 

1) dopuszcza sić ċwiadczenie usług telekomuni-
kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci; 
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2) na terenach: MN oraz MNi dopuszcza sić 

lokalizowanie wyłącznie infrastruktury tele-
komunikacyjnej o nieznacznym oddziaływa-
niu w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

9. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje sić gospodarowanie odpadami 
zgodnie z przepisami odrćbnymi i gminnymi 
regulaminami; 

2) nakazuje sić lokalizowanie miejsc na odpady 
w sposób umoďliwiający dostćp do nich 
z dróg publicznych, wewnćtrznych oraz cią-
gów pieszo – jezdnych; 

3) nakazuje sić selektywną zbiórkć odpadów na 
kaďdej działce; 

4) dopuszcza sić gromadzenie i segregacjć od-
padów powstałych wyłącznie na obszarze 
działek własnych inwestorów. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem: 1.MW ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale usług nieuciąďliwych; 

b) zieleĉ urządzona; 

c) obiekty małej architektury; 

d) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza sić rozbudowć istniejących 
budynków wyłącznie przy nawiązaniu 
kompozycji elewacji oraz geometrii da-
chu nowej czćċci budynku do rozwiązaĉ 
przyjćtych w budynku rozbudowywa-
nym; 

2) dopuszcza sić wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku, 

3) ustala sić lokalizowanie miejsc postojo-
wych przewidzianych do obsługi terenu 
oznaczonego symbolem: MW; 

4) dopuszcza sić zachowanie budynków lub 
ich czćċci niezgodnych z parametrami 
i wskačnikami zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu zapisanymi w ustale-

niach planu, z moďliwoċcią ich odbudo-
wy i przebudowy niewykraczającej poza 
dotychczasowe parametry i wskačniki 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu; 

5) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoċci nie mniejszej niď 6m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 1.KDGP; 

b) w odległoċci nie mniejszej niď 6m od 
ul. Granicznej znajdującej sić poza 
granicą planu; 

6) dopuszcza sić budowć garaďy podziem-
nych wyłącznie jako integralnych czćċci 
budynków mieszkalnych; 

7) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,8; 

8) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy mieszkaniowej: 6 kondygnacji 
nadziemnych (łącznie z poddaszem uďyt-
kowym) – 18m; 

9) nakazuje sić stosowanie dachów: dwu-
spadowych, wielospadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 200– 450; 

10) nakazuje sić stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliďonym do dachówki; 

11) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

12) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

13) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

14) zakazuje sić lokalizowania reklam; 

15) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych z dopuszczeniem miej-
scowego wycofania w głąb działek do 
2m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym maksymalnie do wy-
sokoċci 0,5m nad poziom terenu; 
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c) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

d) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykatów betonowych i nie-
powlekanej siatki drucianej; 

16) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny w zabudowie mieszka-
niowej wielorodzinnej (liczone włącz-
nie z miejscami garaďowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, lecz nie 
mniej niď 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uďytkowy; 

c) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

17) ustala sić obsługć komunikacyjną bez-
poċrednio z terenu ul. Granicznej, znaj-
dującej sić poza granicą planu. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
25% powierzchni działki; 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia tere-
nu, w tym inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci; 

3) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

4) zakazuje sić lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej w zasićgu ponadnor-
matywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeĉ w postaci przegród 
zewnćtrznych o odpowiedniej izolacyjno-
ċci akustycznej, w tym: okien i drzwi 
dčwićkochłonnych, itp. gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów 
poziomu hałasu, zgodnych z przepisami 
odrćbnymi; 

5) zakazuje sić lokalizowania usług chronio-
nych w zasićgu ponadnormatywnego od-
działywania akustycznego komunikacji. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) teren czćċciowo znajduje sić w strefie po-
tencjalnego zagroďenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasićgu obo-
wiązują przepisy odrćbne oraz zakaz reali-
zacji kondygnacji podziemnych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielenie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
4400m2; 

b) minimalnej szerokoċci frontu działki: 
50m; 

2) dopuszcza sić wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach niď okreċlone 
w niniejszym planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną; 

3) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje sić lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 
5.MN ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale usług nieuciąďliwych; 

b) ulice wewnćtrzne; 

c) zieleĉ urządzona; 

d) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
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1) ustala sić lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

2) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego 
budynku mieszkalnego w obrćbie jednej 
działki i zmiany funkcji w budynkach na 
mieszkaniową, jeďeli na działce znajduje 
sić juď budynek mieszkalny; 

3) dopuszcza sić rozbudowć budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej czćċci 
budynku do rozwiązaĉ przyjćtych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

4) dopuszcza sić wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku, 

5) dopuszcza sić lokalizowanie: 

a) budynków gospodarczych; 

b) budynków garaďowych przewidzia-
nych do obsługi terenów oznaczo-
nych symbolami: MN; 

c) miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi terenów oznaczonych 
symbolami: MN; 

d) obiektów małej architektury; 

6) dopuszcza sić zachowanie budynków lub 
ich czćċci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na ry-
sunku planu, z moďliwoċcią ich prze-
budowy, odbudowy bez powićksze-
nia powierzchni zabudowy tej czćċci 
budynku, która znajduje sić poza li-
niami zabudowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje sić lokalizacjć budynku zgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy; 

c) niezgodnych z parametrami i wskač-
nikami zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zapisanymi w ustale-
niach planu, z moďliwoċcią ich odbu-
dowy i przebudowy niewykraczającej 
poza dotychczasowe parametry 
i wskačniki zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu; 

d) zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, w zakresie zgodnym z pra-
womocnymi pozwoleniami na budo-
wć, wydanymi przed uchwaleniem 
planu; 

7) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoċci nie mniejszej niď 8m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDL, 
4.KDL; 

b) w odległoċci nie mniejszej niď 6m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 2.KDL; 

c) w odległoċci nie mniejszej niď 5m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KPJ, 
2.KPJ, 4.KPJ; 

d) w odległoċci 4m od linii rozgranicza-
jących z terenem oznaczonym sym-
bolem: 1.KDW; 

e) w odległoċci nie mniejszej niď 3m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 3.KPJ; 

f) w odległoċci nie mniejszej niď 8m na 
terenie oznaczonym symbolem: 5.MN 
oraz w odległoċci nie mniejszej niď 
4,5m na terenie oznaczonym symbo-
lem: 4.MN od linii rozgraniczających 
z terenem oznaczonym symbolem: 
3.KDL; 

g) w odległoċci nie mniejszej niď 6m na 
terenie oznaczonym symbolem 5.MN 
od ul. Pałacowej, znajdującej sić poza 
granicą planu; 

h) zgodnie z rysunkiem planu od ulicy 
Listopadowej, znajdującej sić poza 
obszarem planu, od strony połu-
dniowej; 

i) dopuszcza sić realizacjć zabudowy 
bezpoċrednio przy granicy działki, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

8) dopuszcza sić lokalizowanie wyłącznie 
1 budynku garaďowego na jednej działce 
budowlanej, przewidzianego na maksy-
malnie 2 stanowiska postojowe; 

9) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,5; 

10) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 3 kondygnacje nad-
ziemne (w przypadku dachów spadzi-
stych łącznie z poddaszem uďytko-
wym) – 12m; 

b) gospodarczej i garaďowej: 6m; 
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11) dopuszcza sić stosowanie dachów: pła-
skich, dwuspadowych, wielospadowych 
o symetrycznym układzie połaci głów-
nych i nachyleniu w zakresie: 200- 450; 

12) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje sić stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zbliďonym do da-
chówki; 

13) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

14) zakazuje sić sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

15) zakazuje sić stosowania dachów o mija-
jących sić połaciach; 

16) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

17) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

18) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉ-
czeniowego; 

19) dopuszcza sić umieszczanie reklam 
i elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania ich wyłącznie na płasz-
czyčnie elewacji budynków; 

b) umieszczania ich do wysokoċci stro-
pu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną; 

c) utrzymania powierzchni informacyj-
nej i promocyjnej maksymalnie: 2m2 
w obrćbie jednej działki; 

d) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych związanych z działalno-
ċcią prowadzoną na terenie działki; 

20) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych, wewnćtrznych, ciągów 
pieszo-jezdnych i w granicy działek 
pełniących funkcjć niepublicznych 
dróg wewnćtrznych z dopuszczeniem 
miejscowego wycofania w głąb dzia-
łek do 2 m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym do wysokoċci 0,5m 
nad poziom terenu, o maksymalnej 
wysokoċci 1,80m; 

c) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

d) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykatów betonowych i nie-
powlekanej siatki drucianej; 

21) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie 
z miejscami garaďowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, lecz nie 
mniej niď 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uďytkowy; 

c) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

22) dopuszcza sić wydzielanie dojazdów do 
działek, jako odrćbnych nieruchomoċci 
gruntowych o szerokoċciach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8m dla dojazdu powyďej 6 działek; 

23) ustala sić wydzielanie placów do zawra-
cania na zakoĉczeniu dojazdów do dzia-
łek o promieniu minimum 6m dla dojaz-
dów o długoċci maksimum: 150m; 

24) ustala sić obsługć komunikacyjną bez-
poċrednio z przyległych dróg publicz-
nych, dróg wewnćtrznych oraz ciągów 
pieszo - jezdnych dla terenów: 

a) 1.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 1.KPJ; 

b) 2.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 2.KDL, 1.KPJ; 

c) 3.MN z terenu oznaczonego symbo-
lem: 1.KDL, 1.KDW; 

d) 4.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 1.KDW, 3.KPJ, z ul. Li-
stopadowej zlokalizowanej poza gra-
nicą planu oraz moďliwych do wydzie-
lenia dojazdów w ramach terenu 
oznaczonego symbolem: 4.MN; 

e) 5.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 3.KDL, 4.KDL, 3.KPJ, 4.KPJ, z te-
renu ul. Listopadowej zlokalizowanej 
poza granicą planu oraz moďliwych 
do wydzielenia dojazdów w ramach 
terenu oznaczonego symbolem: 
5.MN. 
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3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
70% powierzchni działki; 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia tere-
nu, w tym inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci; 

3) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

4) zakazuje sić przekraczania standardów ja-
koċci ċrodowiska, w tym standardów ja-
koċci powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalnoċć posiada ty-
tuł prawny. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) teren oznaczony symbolem: 4.MN czć-
ċciowo oraz teren oznaczony symbolem: 
5.MN w całoċci znajdują sić w strefie po-
tencjalnego zagroďenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasićgu obo-
wiązują przepisy odrćbne oraz zakaz reali-
zacji kondygnacji podziemnych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchnia działki: 
1000m2; 

b) minimalnej szerokoċci frontu działki: 
15m; 

c) kąta połoďenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 - 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ċrednio przy placach do zawracania 
samochodów, na zakrćtach oraz 
skrzyďowaniach, gdzie nie jest moď-
liwe zachowanie parametru, o któ-
rym mowa w tir 1) – kąta połoďenia 
granicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala sić; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek budowlanych przed 
wejċciem planu w ďycie lub zostały wy-
dzielone na podstawie prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach budowlanych wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, pod warunkiem stosowania 
okreċlonych w planie parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza sić wydzielanie działek 
o mniejszych powierzchniach i szeroko-
ċciach frontów niď okreċlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną, 
drogi i dojazdy; 

5) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje sić lokalizowania usług związa-
nych ze składowaniem i przetwarzaniem 
odpadów, warsztatów i myjni samocho-
dowych, handlu hurtowego, których dzia-
łalnoċć (w tym okresowa) moďe stanowić 
uciąďliwoċć wykraczającą poza granice 
działek, na których jest prowadzona, za 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje sić lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, ďe 
działalnoċć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest čródłem uciąďliwoċci wykracza-
jącej poza ich granice; 
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b) nie uniemoďliwia wprowadzenia usta-
leĉ planu na działkach do nich przyle-
gających. 

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem: 1.MNi ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna intensywna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale usług nieuciąďliwych; 

b) zieleĉ urządzona; 

c) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala sić lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w ukła-
dzie: wolno stojącym, bličniaczym lub 
szeregowym; 

2) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego 
budynku mieszkalnego w obrćbie jednej 
działki i zmiany funkcji w budynkach na 
mieszkaniową, jeďeli na działce znajduje 
sić juď budynek mieszkalny; 

3) dopuszcza sić rozbudowć istniejących 
budynków wyłącznie przy nawiązaniu 
kompozycji elewacji oraz geometrii da-
chu nowej czćċci budynku do rozwiązaĉ 
przyjćtych w budynku rozbudowywa-
nym; 

4) dopuszcza sić wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku; 

5) dopuszcza sić lokalizowanie: 

a) budynków gospodarczych; 

b) budynków garaďowych przewidzia-
nych do obsługi terenu oznaczonego 
symbolem: MNi; 

c) miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi terenu oznaczonego sym-
bolem: MNi; 

d) obiektów małej architektury; 

6) dopuszcza sić zachowanie budynków lub 
ich czćċci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na ry-
sunku planu, z moďliwoċcią ich prze-
budowy, odbudowy bez powićksze-

nia powierzchni zabudowy tej czćċci 
budynku, która znajduje sić poza li-
niami zabudowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje sić lokalizacjć budynku zgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy; 

c) niezgodnych z parametrami i wskač-
nikami zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zapisanymi w ustale-
niach planu, z moďliwoċcią ich odbu-
dowy i przebudowy niewykraczającej 
poza dotychczasowe parametry 
i wskačniki zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu; 

d) z funkcjami innymi niď ustalone 
w planie, z moďliwoċcią ich przebu-
dowy, pod warunkiem ďe działalnoċć 
w nich prowadzona nie bćdzie sta-
nowiła uciąďliwoċci wykraczającej po-
za granicć lokali i/lub działek, na któ-
rych jest prowadzona; 

7) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoċci nie mniejszej niď 8m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 4.KDL; 

b) w odległoċci nie mniejszej niď 5m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 4.KPJ; 

c) w odległoċci 6m od linii rozgranicza-
jących z terenem oznaczonym sym-
bolem: 2.KDD; 

8) dopuszcza sić lokalizowanie wyłącznie 1 
budynku garaďowego na jednej działce 
budowlanej, przewidzianego na maksy-
malnie 2 stanowiska postojowe; 

9) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,8; 

10) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 3 kondygnacje nad-
ziemne (w przypadku dachów spadzi-
stych łącznie z poddaszem uďytko-
wym) – 12m; 

b) gospodarczej i garaďowej: 6m; 

11) nakazuje sić stosowanie dachów: dwu-
spadowych, wielospadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 200 - 450; 
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12) nakazuje sić stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliďonym do dachówki; 

13) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

14) zakazuje sić sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

15) zakazuje sić stosowania dachów o mija-
jących sić połaciach; 

16) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

17) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

18) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉ-
czeniowego; 

19) dopuszcza sić umieszczanie reklam 
i elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania ich wyłącznie na płasz-
czyčnie elewacji budynków; 

b) umieszczania ich do wysokoċci stro-
pu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną; 

c) utrzymania powierzchni informacyj-
nej i promocyjnej maksymalnie: 2m2 
w obrćbie jednej działki; 

d) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych związanych z działalno-
ċcią prowadzoną na terenie działki; 

20) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych i ciągów pieszo-jezdnych, 
z dopuszczeniem miejscowego wyco-
fania ogrodzenia w głąb działek do 
2m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym maksymalnie do wy-
sokoċci 0,5m nad poziom terenu, 
o maksymalnej wysokoċci 1,80m; 

c) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

d) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykatów betonowych i nie-
powlekanej siatki drucianej; 

21) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie 
z miejscami garaďowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, lecz nie 
mniej niď 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uďytkowy; 

c) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

22) ustala sić obsługć komunikacyjną z tere-
nu oznaczonego symbolem: 2.KDD. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
50% powierzchni działki; 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia tere-
nu, w tym inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci; 

3) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

4) zakazuje sić przekraczania standardów ja-
koċci ċrodowiska, w tym standardów ja-
koċci powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalnoċć posiada ty-
tuł prawny. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) teren w całoċci znajduje sić w strefie po-
tencjalnego zagroďenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasićgu obo-
wiązują przepisy odrćbne oraz zakaz reali-
zacji kondygnacji podziemnych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 
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a) minimalnej powierzchni działki prze-
znaczonej pod zabudowć mieszkanio-
wą jednorodzinną w układzie wolno 
stojącym: 800m2; 

b) minimalnej powierzchnia działki prze-
znaczonej pod zabudowć mieszkanio-
wą jednorodzinną w układzie bličnia-
czym: 500m2; 

c) minimalnej powierzchnia działki prze-
znaczonej pod zabudowć mieszkanio-
wą jednorodzinną w układzie szerego-
wym: 450m2; 

d) minimalnej szerokoċci frontu działki 
przeznaczonej pod zabudowć mieszka-
niową jednorodzinną w układzie wolno 
stojącym: 20m; 

e) minimalnej szerokoċci frontu działki 
przeznaczonej pod zabudowć mieszka-
niową jednorodzinną w układzie blič-
niaczym: 15m; 

f) minimalnej szerokoċci frontu działki 
przeznaczonej pod zabudowć mieszka-
niową jednorodzinną w układzie szere-
gowym: 8m, maksymalnej: 12m; 

g) kąta połoďenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700- 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ċrednio na zakrćtach oraz skrzyďo-
waniach, gdzie nie jest moďliwe za-
chowanie parametru o którym mo-
wa w tir 1), kąta połoďenia granicy 
działki w stosunku do pasa drogo-
wego nie ustala sić; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt 1, lit. a) - f), które uzy-
skały status działek budowlanych przed 
wejċciem planu w ďycie lub zostały wy-
dzielone na podstawie prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach budowlanych wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, pod warunkiem stosowania 
okreċlonych w planie parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza sić wydzielanie działek 
o mniejszych powierzchniach i szeroko-
ċciach frontów niď okreċlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) - f); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną, 
drogi i dojazdy; 

5) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje sić lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, ďe 
działalnoċć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest čródłem uciąďliwoċci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoďliwia wprowadzenia usta-
leĉ planu na działkach do nich przyle-
gających. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.U/MN, 2.U/MN, 3.U/MN 
ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa składów i magazynów; 

b) zabudowa usług nieuciąďliwych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale mieszkalne wydzielone w bu-
dynkach usługowych; 

b) zieleĉ urządzona; 

c) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala sić lokalizowanie zabudowy usłu-
gowej i usługowo - mieszkaniowej wy-
łącznie w układzie wolno stojącym; 

2) dopuszcza sić rozbudowć budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej czćċci 
budynku do rozwiązaĉ przyjćtych w bu-
dynku rozbudowywanym; 
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3) dopuszcza sić wydzielanie lokali miesz-
kalnych w ramach budynku usługowego 
o powierzchni całkowitej nieprzekracza-
jącej: 40% powierzchni całkowitej 
wszystkich budynków połoďonych w ob-
rćbie działki; 

4) dopuszcza sić lokalizowanie: 

a) budynków gospodarczych; 

b) budynków garaďowych przewidzia-
nych do obsługi terenów oznaczo-
nych symbolami: U/MN; 

c) miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi terenów oznaczonych 
symbolami: U/MN; 

d) obiektów małej architektury; 

5) dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy mieszkaniowej z moďliwoċcią jej 
rozbudowy, przebudowy, odbudowy; 

6) dopuszcza sić zachowanie budynków lub 
ich czćċci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na ry-
sunku planu, z moďliwoċcią ich prze-
budowy, odbudowy bez powićksze-
nia powierzchni zabudowy tej czćċci 
budynku, która znajduje sić poza li-
niami zabudowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje sić lokalizacjć budynku zgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy; 

c) niezgodnych z parametrami i wskač-
nikami zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zapisanymi w ustale-
niach planu, z moďliwoċcią ich odbu-
dowy i przebudowy niewykraczającej 
poza dotychczasowe parametry 
i wskačniki zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu; 

d) z funkcjami innymi niď ustalone 
w planie, z moďliwoċcią ich przebu-
dowy, pod warunkiem ďe działalnoċć 
w nich prowadzona nie bćdzie sta-
nowiła uciąďliwoċci wykraczającej po-
za granicć lokali i/lub działek, na któ-
rych jest prowadzona; 

7) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoċci 6m na terenach ozna-
czonych symbolami: 1.U/MN, 2.U/MN 
oraz w odległoċci nie mniejszej niď 
6m na terenie: 3.U/MN od linii roz-

graniczających z terenem oznaczo-
nym symbolem: 2.KDD; 

b) w odległoċci nie mniejszej niď 6m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDGP, 
1.KDD oraz od północnej granicy pla-
nu (ul. Granicznej zlokalizowanej poza 
obszarem planu); 

c) w odległoċci nie mniejszej niď 5m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 4.KPJ; 

8) dopuszcza sić lokalizowanie wyłącznie 
1 budynku garaďowego na jednej działce 
budowlanej, przewidzianego na maksy-
malnie 5 stanowisk postojowych; 

9) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,8; 

10) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy: 

a) usługowej, usługowo – mieszkanio-
wej, magazynowej i składowej: 
4 kondygnacje nadziemne (w przy-
padku dachów spadzistych łącznie z 
poddaszem uďytkowym) – 15m; 

b) gospodarczej i garaďowej: 6m; 

11) dopuszcza sić stosowanie dachów: pła-
skich, dwuspadowych, wielospadowych 
o symetrycznym układzie połaci głów-
nych i nachyleniu w zakresie: 200- 450; 

12) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje sić stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zbliďonym do da-
chówki; 

13) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

14) zakazuje sić sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

15) zakazuje sić stosowania dachów o mija-
jących sić połaciach; 

16) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

17) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

18) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉ-
czeniowego; 
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19) dopuszcza sić umieszczanie reklam 
i elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania ich wyłącznie na płasz-
czyčnie elewacji budynków lub wolno 
stojącej konstrukcji, słuďącej do jej 
zamocowania; 

b) umieszczania ich maksymalnie do 
wysokoċci stropu nad najwyďszą 
kondygnacją nadziemną; 

c) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuďącej do jej 
zamocowania; 

d) zakazuje sić umieszczania reklam 
i elementów informacyjnych na da-
chach i ogrodzeniach; 

20) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych, ciągów pieszo-jezdnych i 
w granicy działek pełniących funkcjć 
niepublicznych dróg wewnćtrznych z 
dopuszczeniem miejscowego wyco-
fania ogrodzenia w głąb działek do 2 
m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym maksymalnie do wy-
sokoċci 0,5m nad poziom terenu, o 
maksymalnej wysokoċci 1,80m; 

c) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

d) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

21) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal 
mieszkalny w zabudowie usługowo-
mieszkaniowej (liczone łącznie z miej-
scami garaďowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niď 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uďytko-
wy; 

c) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni uďytkowej biur, lecz nie 
mniej niď 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uďytkowy; 

d) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych w usługach gastro-
nomii, lecz nie mniej niď 2 miejsca 
postojowe na jeden lokal uďytkowy; 

e) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niď 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uďytkowy; 

f) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

22) wydzielanie dojazdów do działek, jako 
odrćbnych nieruchomoċci gruntowych 
o szerokoċciach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8m dla dojazdu powyďej 6 działek; 

23) wydzielanie placów do zawracania na 
zakoĉczeniu dojazdów do działek o pro-
mieniu minimum: 

- 6m dla dojazdów o długoċci maksi-
mum: 150m; 

- 8m dla dojazdów o długoċci powyďej: 
150m; 

24) ustala sić obsługć komunikacyjną bez-
poċrednio z przyległych dróg publicz-
nych i ciągów pieszo-jezdnych dla tere-
nów: 

a) 1.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 2.KDD, 4.KPJ; 

b) 2.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDD, 2.KDD; 

c) 3.U/MN z terenu oznaczonego sym-
bolem: 2.KDD, z terenu drogi serwi-
sowej w liniach rozgraniczających te-
renu oznaczonego symbolem: 
1.KDGP, z terenu ul. Granicznej znaj-
dującej sić poza granicą planu oraz 
moďliwych do wydzielenia dojazdów 
w ramach terenu oznaczonego sym-
bolem: 3.U/MN. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
30% powierzchni działki; 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia tere-
nu, w tym inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci; 
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3) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

4) zakazuje sić lokalizowania lokali mieszkal-
nych w zasićgu ponadnormatywnego od-
działywania akustycznego komunikacji bez 
zastosowania indywidualnych zabezpie-
czeĉ, w postaci przegród zewnćtrznych 
o odpowiedniej izolacyjnoċci akustycznej, 
w tym: okien i drzwi dčwićkochłonnych, 
itp. gwarantujących dotrzymanie norma-
tywnych standardów poziomu hałasu, 
zgodnych z przepisami odrćbnymi; 

5) zakazuje sić lokalizowania usług chronio-
nych w zasićgu ponadnormatywnego od-
działywania akustycznego komunikacji. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) tereny oznaczone symbolami: 1.U/MN, 
2.U/MN w całoċci oraz teren oznaczony 
symbolem: 3.U/MN czćċciowo znajdują 
sić w strefie potencjalnego zagroďenia 
powodzią, tak zwaną: wodą stuletnią, w jej 
zasićgu obowiązują przepisy odrćbne oraz 
zakaz realizacji kondygnacji podziemnych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1200m2; 

b) minimalnej szerokoċci frontu działki: 
22m; 

c) kąta połoďenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700- 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ċrednio przy placach do zawracania 
samochodów, na zakrćtach oraz 
skrzyďowaniach, gdzie nie jest moď-
liwe zachowanie parametru o któ-
rym mowa w tir 1), kąta połoďenia 
granicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala sić; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-

skały status działek budowlanych przed 
wejċciem planu w ďycie lub zostały wy-
dzielone na podstawie prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach budowlanych wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, pod warunkiem stosowania 
okreċlonych w planie parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza sić wydzielanie działek 
o mniejszych powierzchniach i szeroko-
ċciach frontów niď okreċlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną, 
drogi i dojazdy; 

5) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje sić lokalizowania usług związa-
nych ze składowaniem i przetwarzaniem 
odpadów; 

2) zakazuje sić lokalizowania usług, które 
mogą stanowić uciąďliwoċć wykraczającą 
poza granice działek, na których są pro-
wadzone, za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łącznoċci. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy 
tymczasowej o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, ďe 
działalnoċć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest čródłem uciąďliwoċci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoďliwia wprowadzenia usta-
leĉ planu na działkach do nich przyle-
gających. 
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§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KS, 2.KS ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren komu-
nikacji samochodowej, w zakresie: miej-
sca postojowe i garaďe; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zieleĉ; 

b) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza sić zachowanie budynków lub 
ich czćċci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na rysun-
ku planu, z moďliwoċcią ich przebudo-
wy, odbudowy bez powićkszenia po-
wierzchni zabudowy tej czćċci budyn-
ku, która znajduje sić poza liniami za-
budowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje sić lokalizacjć budynku zgodnie 
z wyznaczonymi liniami zabudowy; 

2) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami 
zabudowy: 

a) w odległoċci nie mniejszej niď 6m od 
linii rozgraniczających z ul. Pałacową, 
znajdującą sić poza granicą planu; 

b) w odległoċci 6m od linii rozgraniczają-
cych z terenem oznaczonym symbo-
lem: 2.KDD; 

c) zgodnie z rysunkiem planu od linii roz-
graniczających z terenem oznaczonym 
symbolem: 1.KDD1.KDD; 

3) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,5; 

4) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy: 6m; 

5) nakazuje sić stosowanie dachów: płaskich 
lub jednospadowych o nachyleniu połaci: 
do 150; 

6) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉcze-
niowego; 

7) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych z dopuszczeniem miejscowe-
go wycofania ogrodzenia w głąb dzia-
łek do 2m; 

b) zachowania naroďnych ċcićć widoczno-
ċci w obrćbie skrzyďowaĉ; 

c) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ramach 
jednej sekcji ogrodzenia) z cokołem 
pełnym maksymalnie do wysokoċci 
0,5m nad poziom terenu, o maksymal-
nej wysokoċci 1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywopło-
tów; 

e) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

8) dla terenu 1.KS ustala sić zjazdy z ul. Pa-
łacowej poza obszaru planu; 

9) dla terenu 2.KS ustala sić zjazdy z terenu: 
1.KDD. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
10% powierzchni działki; 

2) ustala sić nasadzenie pasa zieleni izola-
cyjnej od strony terenu oznaczonego 
symbolem: 5.MN o szerokoċci minimum: 
5m. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) tereny w całoċci znajdują sić w strefie po-
tencjalnego zagroďenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasićgu obo-
wiązują przepisy odrćbne oraz zakaz reali-
zacji kondygnacji podziemnych. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje sić lokalizowania reklam; 

2) zakazuje sić lokalizowania garaďy wolno 
stojących. 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy 
tymczasowej o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu. 
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Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu komunikacyjnego 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu: 1.KDGP, 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL, 
1.KDD, 2.KDD ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) droga publiczna klasy głównej ruchu 
przyspieszonego (2/2), (2 jezdniowa/2 
pasmowa) oznaczona na rysunku planu 
symbolem: KDGP, jako droga krajowa; 

b) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), 
oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: KDL, jako drogi gminne; 

c) drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2), 
oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: KDD, jako drogi gminne; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) ċcieďki dla rowerów; 

b) zieleĉ urządzona; 

c) obiekty małej architektury; 

d) infrastruktura techniczna. 

2. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) teren oznaczony symbolem: 1.KDGP czć-
ċciowo oraz tereny oznaczone symbolami: 
3.KDL, 4.KDL, 1.KDD, 2.KDD w całoċci 
znajdują sić w strefie potencjalnego za-
groďenia powodzią, tak zwaną: wodą stu-
letnią, w jej zasićgu obowiązują przepisy 
odrćbne. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszcza sić zachowanie istniejącej za-
budowy usługowej; 

2) zakazuje sić lokalizowania reklam. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) w zakresie powiązaĉ układu komunikacyj-
nego z układem zewnćtrznym ustala sić: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDGP (fragment drogi krajowej nr 61) 
powiązanie od północy z istniejącą ul. 
Warszawską w Legionowie, od połu-
dnia z istniejącą ul. Zegrzyĉską na te-
renie wsi Jabłonna; 

b) dla terenów oznaczonych symbolami: 
1.KDL, 3.KDL, 4.KDL (fragment ul. Li-

stopadowej) powiązanie od zachodu z 
istniejącą ul. Listopadową na terenie 
m. Legionowo; 

c) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDD powiązanie od zachodu z istnie-
jącą drogą publiczną klasy dojazdowej 
na terenie miasta Legionowo; 

d) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KDD powiązanie od północy z istnie-
jącą ul. Graniczną na terenie m. Legio-
nowo oraz od południa z istniejącą ul. 
Listopadową na terenie wsi Jabłonna; 

2) w zakresie szerokoċci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających, ustala sić: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDGP czćċć szerokoċci drogi w li-
niach rozgraniczających na: 30m ÷ 52m 
(pozostała czćċć szerokoċci drogi znaj-
duje sić poza obszarem niniejszego 
planu); 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDL szerokoċć drogi w liniach roz-
graniczających na: 2m ÷ 3,5m (pozosta-
ła czćċć drogi zlokalizowana jest poza 
granicą niniejszego planu); 

c) dla terenu: 2.KDL szerokoċć drogi w li-
niach rozgraniczających na: 11m ÷ 
11,5m; 

d) dla terenu: 3.KDL szerokoċć drogi w li-
niach rozgraniczających na: 2m ÷ 5,5m; 
(pozostała czćċć drogi zlokalizowana 
jest poza granicą niniejszego planu); 

e) dla terenu: 4.KDL szerokoċć drogi w li-
niach rozgraniczających na: 1,5m ÷ 2m 
(pozostała czćċć drogi zlokalizowana 
jest poza granicą niniejszego planu); 

f) dla terenu: 1.KDD szerokoċć drogi w li-
niach rozgraniczających na: 13,5m ÷ 
15m; 

g) dla terenu: 2.KDD szerokoċć drogi w li-
niach rozgraniczających na: 10m. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1.KDW ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga we-
wnćtrzna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: infrastruktura 
techniczna. 
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2. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) teren oznaczony symbolem: 1.KDW czć-
ċciowo znajduje sić w strefie potencjalne-
go zagroďenia powodzią, tak zwaną: wodą 
stuletnią, w jej zasićgu obowiązują przepi-
sy odrćbne. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje sić lokalizowania reklam. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) w zakresie szerokoċci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala sić: 

a) dla terenu: 1.KDW szerokoċć drogi 
w liniach rozgraniczających na: 6,5m ÷ 
7m;. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KPJ, 2.KPJ, 3.KPJ, 4.KPJ 
ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo - 
jezdne; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zieleĉ urządzona; 

b) obiekty małej architektury; 

c) infrastruktura techniczna. 

2. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) tereny oznaczone symbolami: 3.KPJ, 
4.KPJ w całoċci znajdują sić w strefie po-
tencjalnego zagroďenia powodzią, tak 

zwaną: wodą stuletnią, w jej zasićgu obo-
wiązują przepisy odrćbne. 

3. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje sić lokalizowania reklam. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) w zakresie szerokoċci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala sić: 

a) dla terenu: 1.KPJ szerokoċć ciągu pie-
szo-jezdnego w liniach rozgraniczają-
cych na: 5 m; 

b) dla terenu: 2.KPJ szerokoċć ciągu pie-
szo-jezdnego w liniach rozgraniczają-
cych na: 11,0m÷12,5m; 

c) dla terenu: 3.KPJ szerokoċć ciągu pie-
szo-jezdnego w liniach rozgraniczają-
cych na: 5m; 

d) dla terenu: 4.KPJ szerokoċć drogi w li-
niach rozgraniczających na: 5m ÷ 6m 
oraz plac do zawracania samochodów 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

Rozdział 5 
Przypisy końcowe 

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek procento-
wych stanowiących podstawć do okreċlania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustala sić na: 30%, 
słownie: trzydzieċci procent. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Jabłonna. 

§ 17. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
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UCHWAŁA Nr XII/110/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie likwidacji poradni pediatrycznej, poradni rehabilitacji narządu ruchu, 
pracowni diagnostyki laboratoryjnej. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 
ust. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) w związku z art. 60 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalnoċci 
leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) Rada 
Gminy Jabłonna uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Wyrazić zgodć na ograniczenie działal-
noċci Samodzielnego Zespołu Publicznych Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie w zakre-
sie rehabilitacji medycznej, pediatrii analityki 
medycznej poprzez likwidacjć nastćpujących 
komórek organizacyjnych Zakładu: poradni pe-
diatrycznej, poradni rehabilitacji narządu ruchu, 
pracowni diagnostyki laboratoryjnej. 

2. Komórki organizacyjne, o których mowa 
w ust. 1 zakoĉczyły swoją działalnoċć z dniem 
22 kwietnia 2008r. 

§ 2. Ċwiadczenia zdrowotne na rzecz miesz-
kaĉców gminy Jabłonna z zakresie likwidowa-
nych poradni realizować bćdą niepubliczne 
i publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają-
ce umowy zawarte z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, zapewniając dalsze, nieprzerwane 
udzielanie tych ċwiadczeĉ zdrowotnych bez 
istotnego ograniczenia dostćpnoċci, warunków 
udzielania i jakoċci. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Dyrek-
torowi Samodzielnego Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Włodzimierz Kowalik 
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